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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megalakult a vajdasági kormány 
2020. október 29. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata, 

Hír TV, PestiSrácok, Vajdaság Ma, Magyar Szó, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Három párt, illetve koalíció alkotja a vajdasági tartományi kormányt a következő négy évben, 

a tartományi elnököt és a titkárokat csütörtökön szavazta meg a vajdasági parlament. Június 

21-én parlamenti, vajdasági tartományi és önkormányzati választást tartottak Szerbiában. 

Mindhárom szinten a Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg a legtöbb szavazatot. A 120 tagú 

vajdasági tartományi képviselőházban így az SNS-nek 76 képviselője lett. 

 

Szijjártó: Jó hír, hogy az új szerb kormányban is helyet kapott a vajdasági 

magyarság 
2020. október 29. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV, Origo, PestiSrácok, 

888, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Magyarország számár remek hír, hogy az eddigi kormányzó koalíció folytatja a munkáját 

Szerbiában, és még ennél is jobb hír, hogy számít a vajdasági magyarok részvételére a 

kormányzatban - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön 

Belgrádban. Hozzátette: a vajdasági magyarok részvétele a kormányban biztosítja azt, hogy a 

helyi magyarság véleménye továbbra is számítson, amikor Szerbia jövőjéről van szó. 

 

Aláírásgyűjtés a nemzeti régiók védelmében: kilenc nap maradt a határidőig 
2020. október 29. – maszol.ro 

Folyamatos diplomáciai erőfeszítés és háttérmunka zajlik azért, hogy a november 7-i 

meghosszabbított határidőig meglegyen a támogató aláírások még hiányzó mennyisége a 

Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári 

kezdeményezéshez – mondta el a Maszolnak Izsák Balázs, az SZNT elnöke. A mozgalom 

vezetője szerint állandóan követik az aláírások száma szerinti első tíz országban a támogatók 

alakulását, a naponta változó eredményeket mindig kiteszik az SZNT magyar és angol nyelvű 

közösségi oldalára, ez utóbbit a célországokban hirdetésekkel juttatják el „a 

szövetségeseikhez”.  

 
Hetente reflektorfényben az erdélyi magyar írók, költők 
2020. október 29. – Krónika 

A hét szerzője – ezzel a címmel indított online beszélgetéssorozatot az Erdélyi Magyar Írók 

Ligája (E-MIL). A szerdánként és csütörtökönként a világhálón közvetített eseményeket a 
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https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/07/31/megalakult-a-vajdasagi-tartomanyi-parlament/
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/10/29/magyarorszag-udvozli-hogy-az-uj-szerb-kormanyban-is-helyet-kapott-a-vajdasagi-magyarsag
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2020/10/29/magyarorszag-udvozli-hogy-az-uj-szerb-kormanyban-is-helyet-kapott-a-vajdasagi-magyarsag
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134137-alairasgy-jtes-a-nemzeti-regiok-vedelmeben-kilenc-nap-maradt-a-hatarid-ig
https://kronikaonline.ro/kultura/hetente-reflektorfenyben-az-erdelyi-magyar-irok-koltok
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járványhelyzet szülte kényszer hívta életre, a meghívottak főként kolozsvári és székelyföldi 

írók, költők. A beszélgetéssorozatból egyfajta online interjúgyűjtemény lesz – mondta el a 

Krónika megkeresésére Karácsonyi Zsolt, az írószervezet elnöke. 

 

Búcsút vett a közélettől Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós leköszönő 

polgármestere 
2020. október 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Polgármesteri minőségében utolsó sajtótájékoztatóját tartotta csütörtök délben Nagy Zoltán, 

Gyergyószentmiklós leköszönő elöljárója. Alapgondolatát főként a köszönet és a hála 

jellemezte, mint mondta: nagy hivatás, ugyanakkor megtiszteltetés volt szülővárosa első 

emberének lenni. „Köszönetek egész sorát kell megfogalmaznom, hisz a tanácstestülettel 

kezdődően, a hivatali alkalmazottakon át, egészen a közvetlen környezetemig, nagyon sok 

embernek tartozom hálával” – kezdte mondandóját, hozzátéve: örömmel tölti el, hogy számos 

olyan fejlesztés elindult a városban, amelyre a korábbi években, sőt, évtizedekben sem volt 

példa. Nagy Zoltán hangsúlyozta, hogy a szóbeszéddel ellentétben, a továbbiakban nem kíván 

szerepet vállalni a közéletben, ebbe az önkormányzati képviselőtestületi munka is 

beletartozik. „Sokat fontolgattam ezt a témát, de nem az a típusú ember vagyok, aki 

ellenzékben dolgozik” – jegyezte meg, mondván az Erdélyi Magyar Szövetség képviselőinek is 

azt javasolta, hogy konstruktív, építő jellegű ellenzékként végezzék munkájukat.  

 

Egyelőre egy RMDSZ-es képviselő tett esküt az új nagybányai tanácsban  
2020. október 29. – maszol.ro 

Nem véglegesítették Vida Noémi volt nagybányai alpolgármester esetében a 

mandátumigazolást, így nem foglalhatta el a szeptember 27-i helyhatósági választásokon 

szerzett önkormányzati képviselői helyét. Az RMDSZ jelöltje ezért nem vett részt a csütörtök 

délben tartott beiktatáson, amelyen Cătălin Cherecheș újraválasztott polgármester és a 

tanácstagok is letették a hivatali esküt – írta a ziarmm.ro portál. A magyar érdekvédelmi 

szövetség két mandátumot szerzett a Zazar-parti város helyi tanácstestületében: a listavezető 

és eddigi alpolgármester Vida Noémi mellett Pap Zsolt István jutott be, és utóbbi 

mandátumát igazolta is a Nagybányai Bíróság. Vida Noémi esetében az Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 2015-ben állapította meg, hogy 2008 és 2015 között egy 

időben volt önkormányzati képviselő és egy olyan cég társtulajdonosa és ügyvezetője, amely 

szerződésben állt az önkormányzattal. 

 

Megalakult a székelykeresztúri önkormányzat, beiktatták az új polgármestert 
2020. október 29. – szekelyhon.ro 

Letette a hivatali esküt Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr új polgármestere, aki 

együttműködést kért az önkormányzati képviselőktől a tervezett fejlesztések megvalósítása 

érdekében. Mellette az önkormányzati képviselők többségét is beiktatták. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134154-bucsut-vett-a-kozelett-l-nagy-zoltan-gyergyoszentmiklos-lekoszon-polgarmestere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134154-bucsut-vett-a-kozelett-l-nagy-zoltan-gyergyoszentmiklos-lekoszon-polgarmestere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134156-egyel-re-egy-rmdsz-es-kepvisel-tett-eskut-az-uj-nagybanyai-tanacsban
https://szekelyhon.ro/aktualis/megalakult-a-szekelykereszturi-onkormanyzat-beiktattak-az-uj-polgarmestert
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Küszöbön Székelyudvarhely vesztegzár alá vonása?  
2020. október 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi városi kórháznak vannak még tartalék ágyai és tartalék megoldásai, ha 

tovább súlyosbodik a járványhelyzet. Ettől függetlenül lehet számítani arra, hogy vesztegzár 

alá vonják a várost – hangzott el kedden délben, Gálfi Árpád polgármester és Lukács Antal 

kórházmenedzser közös sajtótájékoztatóján. 

 

Felállítják idén a Bethlen-szobrot 
2020. október 30. – Krónika 

A jogi akadályok nagyjából elhárultak Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egész alakos 

szobrának Marosvásárhelyen történő felállítása elől, csak a szervezési feladatok megoldása 

maradt hátra – mondta a Székelyhonnak Borsos Csaba, Soós Zoltán polgármester szóvivője. 

Hozzátette, a szobrot Szovátáról Marosvásárhelyre kell szállítani, majd a már meglévő 

talapzatra helyezni, és kitűzni leleplezésének időpontját. Mint kifejtette, a pontos dátumot 

ezután rögzíti az önkormányzat, és időben tájékoztatja erről a marosvásárhelyieket. „Az 

eseményre még ebben az évben sor kerül” – hangsúlyozta a szóvivő. 

 

MKP: Menjünk el a tesztelésre, ne alakuljanak ki délen járványgócok 
2020. október 29. – Ma7.sk 

A szlovákiai lakosság országos tesztelésére két egymást követő hétvégén kerül sor. A szűrés 

első fázisa 2020. október 31-én, szombaton és november 1-jén, vasárnap 7.00 és 22.00 óra 

között zajlik majd. A második tesztelésre egy héttel később, november 7-én, szombaton és 

november 8-án, vasárnap, szintén 7.00 és 22.00 óra között kerül sor. Az MKP tudatosítja, 

hogy az ország eddigi legnagyobb és legbonyolultabb logisztikai feladatát az állam csak és 

kizárólag az önkormányzatok segítségével képes elvégezni. Ezúttal is megmutatkozott tehát a 

helyi önigazgatás szükségessége a legapróbb falvakban is, ami komoly érvként szolgálhat a 

tervezett községösszevonás megakadályozásánál - fogalmaz a párt a Ma7-hez eljuttatott 

sajtónyilatkozata. 

 

A magyarok háromnegyede választaná a közös listát 
2020. október 29. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A Híd párt sajtóközleményében megállapítja, hogy szinte teljes körű a közös indulás 

támogatottsága a három magyar párt szavazói táborában. Az MKP és az MKÖ szavazóinak 

100 százaléka, a Híd szavazóinak 94 százaléka szavazna a közös listára, ha az létrejönne. Ez 

derült ki a Focus ügynökség méréséből, amit október 7. és 15. között végeztek 1014 fős 

mintán. A mérés vonatkozó része a Híd párt megrendelésére készült. Ha ma lennének a 

választások, és a három magyar párt közös listán indulna, arra a szavazók 7,3 százaléka adná 

le a voksát. Ez több, mint egy százalékkal több, mint a három párt külön-külön megszerzett 

támogatásának összege. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134171-kuszobon-szekelyudvarhely-vesztegzar-ala-vonasa
https://ma7.sk/aktualis/mkp-menjunk-el-a-tesztelesre-ne-alakuljanak-ki-delen-jarvanygocok
https://ma7.sk/aktualis/a-magyarok-haromnegyede-valasztana-a-kozos-listat
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Nemzetközi pályázatokból újulhat fel részben a zselízi Esterházy-kastély 
2020. október 29. – Felvidék Ma 

Reménycsillag jelent meg a zselízi égbolton, hogy megújulhat a kisváros ékességének számító 

Esterházy-kastély. A hajdan pompázatos kúria ma még viszonylag elszomorító látványt nyújt, 

bár pár éve Juhász András polgármester kezdeményezésére kisebb ráncfelvarrások 

megtörténtek az épületen. Ezek által legalább némileg használhatóvá vált, ám továbbra is 

jobb időkre vár a hajdan szemrevaló kúria, ahol egykoron Franz Schubert és Franz Sacher is 

szolgált. 

 

Elhunyt Csehi József, az Esterházy János-kultusz építője 
2020. október 29. – Felvidék Ma 

Életének 78. évében, október 29-én hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt Csehi József 

mérnök, a Rákóczi Szövetség szombathelyi szervezetének elnöke, az alsóbodoki Esterházy 

János Zarándokközpont támogató barátja, az Esterházy-kultusz építője és védelmezője. Csehi 

Józsefet a zarándokközpont saját halottjának tekinti. Csehi József, több mint két évtizeden át 

tevékenykedett a Rákóczi Szövetség szombathelyi szervezetének alapítójaként, majd 

elnökeként. Hihetetlenül sok energiával és áldozatos tevékenységgel rendezvények egész 

sorát szervezte, melyeken keresztül szívós kitartással és lelkesedéssel képviselte a felvidéki 

magyarság ügyét a helyi társadalom előtt. 

 

Megválasztották a tartományi kormányt 
2020. október 29. – Pannon RTV 

Az elnök Igor Mirović lett. A vajdasági oktatási titkár a VMSZ soraiból került ki, Szakállas 

Zsolt személyében. Két ülést tartottak ma a Tartományi Képviselőházban. Az első ülésen a 

tartományi bizottságok tagjait és elnökeit választották meg, míg a második ülésen a 

képviselők a tartományi kormányt szavazták meg. Utóbbi esetében 101 képviselő szavazott a 

javaslat mellett, míg 10-en ellene. A Vajdasági Magyar Szövetség soraiból Pásztor István a 

tartomány alkotmányjogi helyzetével foglalkozó bizottságot, Csikós László pedig a nemzetek 

közötti viszonyokkal foglalkozó bizottságot fogja vezetni a következő időszakban. 

 

Felújítják az egyetemi város parkját 
2020. október 29. – Magyar Szó 

Az újvidéki önkormányzat megkezdte a Parkok újjáélesztéséért elnevezésű projekt 

megvalósítását, amely a 10.000 fát Újvidékért akció folytatása. A projektnek az a célja, hogy 

az újvidéki parkokban a polgárok jól érezzék magukat, ezért facsemetéket, cserjéket ültetnek 

városszerte. November elején elkezdődnek a Bölcsészettudományi Kar előtt lévő park 

rendezése körüli előmunkálatok, és a tervek szerint december derekára befejezik a környék 

rekonstrukcióját. 
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https://felvidek.ma/2020/10/nemzetkozi-palyazatokbol-ujulhat-fel-reszben-a-zselizi-esterhazy-kastely/
https://ma7.sk/hethatar/elhunyt-csehi-jozsef-az-esterhazy-janos-kultusz-epitoje
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/megvalasztottak-tartomanyi-kormanyt
https://www.magyarszo.rs/hu/4443/vajdasag_ujvidek/228781/Fel%C3%BAj%C3%ADtj%C3%A1k-az-egyetemi-v%C3%A1ros-parkj%C3%A1t.htm
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Vörös zóna fenyegeti Beregszászt és Ungvárt? 
2020. október 29. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Fontos közleményt tett közzé közösségi oldalán Babják Zoltán beregszászi polgármester. 

„Figyelembe véve, hogy hirtelen megnőtt a Covid–19 esetek száma, s a lakosság viszonylag kis 

lélekszámához képest sok a beteg (a ma reggeli állapotok szerint 121 aktív beteg van a 

városban, akik odahaza gyógyulnak, míg 25 koronavírusos beteget a kórházban kezelnek), 

nagy a veszélye annak, hogy a technogén-ökológiai, valamint a rendkívüli helyzetek 

kérdéseivel foglalkozó állami bizottság az úgynevezett vörös zónába sorolja be Beregszászt, 

Ungvárt, illetve az Ungvári és a Nagybereznai járásokat. 

 

A KMNE első családi napja 
2020. október 29. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete október 17-én Salánkon rendezte meg első 

alkalommal családi napját. A program lényege, hogy a gyerekek, felnőttek ne csak 

megismerkedjenek a népi mesterségekkel, hanem ki is próbálják azokat, készítsenek is 

valamit a délután folyamán. Azt szerettük volna elérni, hogy a családok együtt töltsenek el egy 

kellemes napot, hogy az itt élő magyar családok érezzék, milyen fontos szerepet játszanak a 

magyarság megmaradásában, valamint hogy a gyerekeik közelebbről is megismerjék nemzeti 

hagyományainkat és a nagycsaládos egyesületet. 

 

Megalakult az újonnan választott Beregszászi Városi Tanács 
2020. október 29. – Kárpátalja Ma 

Elfogadták a Beregszászi Városi Tanács újonnan megválasztott képviselőiről szóló határozatot 

– írta Facebook-oldalán Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. A helyhatósági 

választásokon ismét Babják Zoltánnak szavazott bizalmat a Vérke-parti város.  A 

polgármester közzétette a városi tanács új képviselőtestületi tagjainak névsorát 

 

Babják Zoltán a győzelméről, új terveiről 
2020. október 29. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja 

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere hatalmas fölénnyel nyerte meg az új Beregszászi 

kistérség vezetői tisztéért zajló választásokat. Október 25-én 10 109-en szavaztak a magyarság 

közös jelöltjére a Vérke-parti városban, és a kistérséghez tartozó 14 településen. A Kárpáti 

Igaz Szó arra kérte a régi-új önkormányzati vezetőt, fejtse ki véleményét a választásokkal 

kapcsolatban, értékelje azt. „Nem estünk túlzásokba a kampány ideje alatt, nem 

foglalkoztunk sokkal többet a választásokkal, mint a kitűzött feladatainkkal.” – nyilatkozta 

Babják Zoltán. 
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https://karpataljalap.net/2020/10/29/voros-zona-fenyegeti-beregszaszt-es-ungvart
https://karpataljalap.net/2020/10/29/kmne-elso-csaladi-napja
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megalakult-az-ujonnan-valasztott-beregszaszi-varosi-tanacs/
https://kiszo.net/2020/10/29/babjak-zoltan-a-gyozelmerol-uj-terveirol%e2%94%82kiszo-interju/
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Ünnepi megemlékezés Eszéken az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulóján  
2020. október 29. – Képes Újság 

Alkalmi műsorral és koszorúzással emlékeztek Eszéken a 20. századi magyar történelem 

egyik legmeghatározóbb eseményére, az 1956-os forradalomra. A történelmi esemény előtti 

tisztelgés jeleként forradalmi lyukas zászló lobogott Eszék főterén, valamint magyar 

szervezeteink székházain és több kultúrotthonon is az elmúlt napokban. 

 

Újabb siker: magyar szakember a Tudományos és Oktatási Minisztérium 

kisebbségekkel foglalkozó igazgatóságának élén 
2020. október 29. – Képes Újság 

A horvát kormány múlt héten megbízott igazgatónak nevezte ki Csapó Nándort, a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnökét a zágrábi Tudományos és Oktatási 

Minisztérium nemzeti kisebbségekkel foglalkozó igazgatóságának az élére. Ez a 

kulcsfontosságú hivatal eddig nem létezett, a korábbi számainkban emlegetett minisztériumi 

főosztály a HMDK és a szábor nemzeti kisebbségi frakciójának a követelésére emelkedett az 

igazgatóság rangjára. 

 

Vinkovcei magyarok találkozója: nem szakadt meg a tradíció a járvány miatt 
2020. október 29. – Képes Újság 

Idén is az Ács-farmon találkoztak a vinkovcei magyarok az egymás közti kapcsolatok ápolása 

céljából. Az összejövetelen újbezdáni egyesületünk tagjai is részt vettek. A Vukovár-Szerém 

megyei Vinkovciban kb. 130 nemzettársunk él, a tömbmagyarságtól távol. A kis közösséget a 

Vinkovcei Magyar Kultúregyesület tartja össze. Tagjai a megalakulásuk óta eltelt nyolc év 

alatt rendkívül sokat tettek az ottani magyarokért, identitásuk őrzéséért. 
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https://kepesujsag.com/unnepi-megemlekezes-eszeken-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-evfordulojan/
https://kepesujsag.com/unnepi-megemlekezes-eszeken-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-evfordulojan/
https://kepesujsag.com/ujabb-siker-magyar-szakember-a-tudomanyos-es-oktatasi-miniszterium-kisebbsegekkel-foglalkozo-igazgatosaganak-elen/
https://kepesujsag.com/ujabb-siker-magyar-szakember-a-tudomanyos-es-oktatasi-miniszterium-kisebbsegekkel-foglalkozo-igazgatosaganak-elen/
https://kepesujsag.com/vinkovcei-magyarok-talalkozoja-nem-szakadt-meg-a-tradicio-a-jarvany-miatt/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 29. – Kossuth Rádió  

 

A moldvai csángómagyarok képviselői is jelen vannak az önkormányzatokban. Ez azonban 

nem kizárólag RMDSZ-siker, mert több esetben román pártok színeiben jutottak 

mandátumhoz. Oláh Gál Elvira telefonon érte el Magyarfaluban az RMDSZ megyei elnökét. 

 

Beiktatták hivatalába Korondi-Józsa Erikát, Kisiratos újraválasztott polgármesterét és a 11 

tagú képviselőtestület tagjait. Korondi-Józsa Erika még 2016-ban lett az RMDSZ első női 

polgármestere Arad megyében, és a szeptemberi helyhatósági választásokon aratott győzelme 

után elmondhatja magáról, hogy mindmáig az egyetlen női elöljáró a megyében, akit a 

magyar érdekvédelmi szövetség színeiben választottak meg.  

 

Temesváron a koronavírus-fertőzöttség múlt pénteken meghaladta a 3 ezreléket, ezért az 

iskoláknak hétfőtől teljes egészében át kellett térniük az online oktatásra. Az elmúlt tanévben 

már alkalmazott, de az új tanévben most először bevezetett módszer jelentette kihívásokról 

Lehőcz László a megye legnagyobb magyar iskolájának, a Bartók Béla Líceumnak az 

igazgatóját, Erdei Ildikót kérdezte. 

 

Október 29-e a délvidéki magyar színjátszás napja.  Első alkalommal 2001-ben emlékeztek 

meg róla a szabadkai Népszínházban, s azóta vajdasági rangú ünneppé nőtte ki magát, amely 

egyaránt örömnap a hivatásos színházakban és az amatőr társulatok körében is. Idén, a 

járvány miatt sokkal szerényebben, de új bemutatóval ünnepel a szabadkai Népszínház 

Magyar Társulata. Körmöci Petronella társulatigazgatót kérdezte elsőként munkatársunk, 

Németh Ernő. 

 

Egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg egy partiumi színészmúzeum létrehozása Nagyváradon. 

Az ötlet a Kiss Stúdió magánszínház egyik alapítójától, Kiss Törék Ildikótól származik. Az 

intézménynek a Partiumi Keresztény Egyetem egyik épülete ad otthont. A helyiségek 

felújítása elkészült, már csak be kell rendezni a termeket. Ionescu Nikolett riportjában 

elsőként Nyíri Enikőt a Partiumi Keresztény Egyetem kommunikációs felelősét halljuk. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-29_18-02-00&enddate=2020-10-29_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-29_18-02-00&enddate=2020-10-29_18-40-00&ch=mr1
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A földrajzilag egységes Gömör  - Tornai Karszt szlovákiai oldalán a járványügyi korlátozások 

miatt zárva tartanak a barlangok. Ám az elkezdett beruházások tovább folytatódnak. Az 

UNESCO világörökségébe tartozó Gombaszögi barlang infrastruktúrája már nem tudta 

kiszolgálni az elmúlt években, főleg a Gombaszögi Nyári Tábornak köszönhetően a 

megnövekedett turistaforgalmat. Most több évtizednyi várakozás után, mintegy 500 ezer euró 

értékben új látogatóközpont épül a területen, amely az Állami Természetvédelmi Hivatal 

beruházása. Palcsó Zsóka riportja. 

 

Felvidékről vegyük az irányt Délvidék felé, ahol egy különleges, kedves történet szemtanúja 

lehetett munkatársunk a minap, amikor egy Muzslyán maradt gólya megmentéséért fogtak 

össze a helybéliek. A vándormadarat végül sikerült eljuttatniuk a palicsi állatkertbe. Kónya-

Kovács Otília hangfelvétele a gólyamentés közben készült. 


